
Tydzień 20.04 – 24.04 
 
Klasa 5 
 
Temat lekcji: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe 
 
Tematem dzisiejszej lekcji są strefy klimatyczne i krajobrazowe na ziemi.  
 
Strefy klimatyczne 
Z poprzedniej lekcji wiemy już, że najcieplej na ziemi będzie w okolicach równika (w strefie 
międzyzwrotnikowej), a im bliżej ku biegunom, tym będzie zimniej. Na tej podstawie wyznaczono 
strefy klimatyczne na naszej planecie. Na stronie 108 w naszym podręczniku, mamy mapą świata z 
zaznaczonymi pięcioma głównymi strefami klimatycznymi. Jak widać, układają się one pasami 
wschód – zachód. Jednakże nie tylko oddalenie od równika, ma wpływ na klimat na ziemi. Dwie 
dodatkowe rzeczy, które w znaczny sposób wpływają na klimat w dany miejscu, to również: rzeźba 
terenu - góry (wysokość nad poziomem morza) oraz oddalenie od dużych zbiorników wodnych 
(mórz, oceanów). 
 
Jeśli chodzi o góry, to ze wzrostem wysokości będzie coraz to zimniej (pamiętajcie, aby zawsze 
idąc na wycieczkę w góry zabrać dodatkowe okrycie), opadów będzie natomiast więcej (warto 
zabrać coś przeciwdeszczowego).  
 
Jeśli chodzi o wpływ mórz, oceanów na klimat: należy zapamiętać, iż zawsze w ich pobliżu zimy 
będą cieplejsze, a lata chłodniejsze. Dlatego np. w Holandii w czasie zimy temperatura wynosi 
kilka stopni na plusie, w momencie gdy np. w Polsce może być wtedy minus 10 stopni Celsjusza. 
Odwrotnie jest latem: duży obszar lądowy w Polsce nagrzewa się i latem mamy nawet 35 stopni, w 
Holandii w tym czasie będzie zaledwie około 20 stopni.  
 
Strefy krajobrazowe 
Również z poprzedniej lekcji wiemy, że najważniejszymi składaniami pogody, będą : temperatura 
powietrza i opady. Od tych dwóch składników zależne jest jakie rośliny będą występowały na 
danym obszarze. A ponieważ roślinność jest najbardziej charakterystycznym i na pierwszy rzut oka 
zauważalnym elementem krajobrazu, to właśnie na podstawie jej zróżnicowania wydzielono strefy 
krajobrazowe. Mapę stref krajobrazowych prz4dstawia mapa na stronie 110, a jak to wygląda w 
praktyce, możemy zobaczyć na stronie 111.  
 
Wszystko to co napisałem wyżej, można usłyszeć w krótkim ok. 10 minutowym filmie pod 
poniższym linkiem (polecam): 
https://www.youtube.com/watch?v=6Bnju1ifXas 
 
 
Zadanie domowe: 
1. Na podstawie filmu oraz podręcznika (mapa świata strona 108), wymień 5 podstawowych rodzai 
klimatu na Ziemi.  
2. Na podstawie mapy politycznej Europy (atlas, internet), wypisz 5 przykładów państw, gdzie 
będzie panował klimat morskie w Europie oraz 5 przykładów państw gdzie będzie panował klimat 
kontynentalny. Jak jest różnica pomiędzy tymi klimatami?  
 
 
 


